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      BMP-0713-4-2/2016/MJ 

  

     Pan 

  Marek Kuchciński 

  Marszałek Sejmu RP 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

 w odpowiedzi na interpelację numer 342 Posła na Sejm RP Pana Ryszarda Galli w sprawie 

wszczęcia procedury poszerzenia granic administracyjnych miasta Opola kosztem sąsiednich gmin: 

Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Prószków, Komprachcice oraz Turawa, przekazaną przy piśmie Sekretarza 

Stanu - Sekretarza do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Adama 

Lipińskiego (sygn. SPRM.INT.4810.2.2016) z dnia 14 stycznia 2016 roku, z upoważnienia Prezesa Rady 

Ministrów, uprzejmie przedstawiam co następuje. 

Na wstępie pragnę zauważyć, że procedurę zmian w podziale terytorialnym państwa stopnia 

gminnego, w tym również kwestię zmiany granic gmin, regulują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących 

tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości 

statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych  

w tych sprawach (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 310). 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

(MSWiA) nie wpłynął dotąd wniosek Rady Miasta Opola w sprawie zmiany granic miasta Opola.  

W związku z powyższym, obecnie nie jest możliwe określenie jakie postulaty dotyczące zmiany granic 

administracyjnych miasta Opola będzie zawierał potencjalny wniosek. 

Należy jednak podkreślić, że jeżeli do MSWiA wpłynie wniosek w przedmiotowej sprawie, 

zostanie on poddany wszechstronnej analizie, z uwzględnieniem wszelkich argumentów i okoliczności 

istotnych dla sprawy, w tym podnoszonych w wystąpieniu Pana Posła, a następnie ze stosowną 

rekomendacją  zostanie on przedłożony do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. 
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Na marginesie pragnę również nadmienić, że zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie 

gminnym, ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium 

możliwe jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, 

gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.  

  

 

Z poważaniem, 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Sebastian Chwałek 

Podsekretarz Stanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje:  
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 


